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V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja in 
prodaje do servisnega centra. Uporabniki ste prva in zadnja kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi vašim 
željam. Trudimo se, da so pripomočki z blagovno znamko Status – izvirni hišni pripomočki kakovostni, učinkoviti 
in enostavni za uporabo. V ponudbi najdete izdelke za shranjevanje živil v vakuumu in brez vakuuma, 
pripomočke za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke za dom.  Ponudbo nenehno dopolnjujemo. Vabljeni tudi v 
Statusovo prodajalno v Metliki, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika. 
  
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si 
 

REZALNIK GOBIC IN DRUGE ZELENJAVE 
Navodila za uporabo 

 
OPIS IN NAMEN 
Rezalnik je namenjen rezanju gobic in druge zelenjave ter sadja (redkvice, kumarice, jagode, 
kuhan krompir (za praženje ali solato), kuhana jajca, paradižnik, breskve iz kompota idr.). 
Deset nerjavečih, jeklenih, nabrušenih nožev reže živila na več enakih lističev v eni potezi in v 
nekaj sekundah. Zaradi enakih lističev so gobice primerne tudi za dekoracijo jedi. Rezalnik je 
narejen tako, da si pri uporabi ne umažete rok. Varnostna zaklopka prepreči, da se ne 
porežete pri shranjevanju rezalnika. 
 
Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 
 
UPORABA 
Za lažjo uporabo so deli prikazani na skici. 

 Rezalnik odprete tako, da ga primete za ročaja 
(2 in 5) in varnostno zaklopko (1) potisnete 
naprej. 

 Živilo namestite na rezila (4) in pritisnite. 

 Zgornji del (2) pritisnite proti spodnjemu (5), 
dokler živila ne razrežete (glej spodnjo sliko). 

 Naenkrat lahko režete samo eno živilo. 
 
PRIPOROČILO 
Rezanje trdih živil (na primer korenja) lahko poškoduje rezalne nože, zato se rezanju takšnih 
živil izogibajte. Pri rezanju bodite pozorni, da bo varnostna zaklopka (1) vedno v odprtem 
položaju, ker lahko poškodujete zapiralna ušesa. Priporočamo, da s palcem roke, v kateri 
držite rezalnik, varnostno zaklopko držite v odprtem položaju. 
 
MATERIALI 
Rezilni noži so iz nerjavečega jekla, telo pa iz ABS plastike. Oba materiala sta živilsko 
neoporečna. 
 
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
Svetujemo, da rezalnik pred prvo uporabo operete. Očistite ga pod toplo tekočo vodo. Perete 
ga lahko tudi v pomivalnem stroju (vendar ne prepogosto). Pri čiščenju se izogibajte uporabi 
vroče vode, saj ta skrha rezila. Po čiščenju stisnite skupaj oba dela (2 in 5) in črno varnostno 
zaklopko potisnite nazaj. Ko je rezalnik pospravljen, naj bo zaklenjen, da zavarujete 
nabrušene nože. Shranjujte nedosegljivo otrokom. 
 
GARANCIJA 
Za rezalnik gobic in druge zelenjave iz Statusa zagotavljamo garancijo za tri leta. Obveza velja 
od dneva nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja garancije, če pride do okvar zaradi 
neupoštevanja navodil uporabe, nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za 
druge namene kot je predvideno. Za uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti 
račun. Zato prosimo, da račun shranite. 


